Nieuwsbrief 31 maart 2017

woensdag 5 april
donderdag 6 april
vrijdag 7 april
dinsdag 11 april
woensdag 12 april
donderdag 13 april
vrijdag 14 april
maandag 17 april

Open Ochtend nieuwe ouders
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Palmpasenoptocht groep 1 t/m 4
Praktijk verkeersexamen groep 7
Paasviering
Voetbaltoernooi de Valburgcup
Koningsspelen. De school gaat om 13.00 uur uit
Volgende nieuwsbrief
Goede Vrijdag, iedereen is vrij
2e Paasdag, iedereen is vrij

10-minutenavonden groep 3 t/m 7
Hartelijk dank voor uw komst en de positieve manier waarop we met
elkaar van gedachten konden wisselen.
Het was fijn om te kunnen praten over het welbevinden en de
vorderingen van uw kind(eren).

Paasviering
Op woensdag 12 april hebben we onze paasviering voor de groepen 1
t/m 4 en 5 t/m 8. U kunt uw kind gewoon een pauzesmikkel meegeven.
De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben samen een korte paasviering in
de Meent. Als het weer dat toelaat gaan zij om beurten op het plein
paaseieren zoeken die de paashaas daar verstopt. De groepen 5 t/m 8
organiseren hun eigen paasfeest. Het wordt vast en zeker een heel
gezellige en afwisselende dag.

Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 6 april hebben de kinderen van groep 7 het
theoretisch verkeersexamen. De week erop, op dinsdag 11
april volgt het praktijkexamen. Zoals u zult begrijpen is het
de bedoeling dat op deze dag alle kinderen van groep 7 op
de fiets naar school komen. Succes allemaal!

Informatieavond groep 7 op donderdag 11 mei 2017
Het duurt nog even, maar misschien wilt u onderstaande datum alvast in uw
agenda noteren als u een kind in groep 7 heeft. Op donderdag 11 mei is er voor
u een informatieavond op school met als onderwerp: Traject VO advies in groep
8. De avond begint om 20.30 uur.

Vertrouwenspersonen
We hebben op onze school twee vertrouwenspersonen: Mieke
van den Brandhof en Hanke Scholte. Waarom
vertrouwenspersonen?
We willen als school een veilige school zijn. Maar… overal
waar mensen samenwerken, kan iets fout gaan, ook op de
LvB. Wanneer we als school opbouwende kritiek krijgen, zijn
we daar blij mee en we vatten deze kritiek op als advies.
Klacht
Het kan voorkomen dat er ouders zijn met een klacht waarover ze in gesprek zijn gegaan met de
leerkracht, onze directeur Jos Schoenmakers of onze interne
begeleider Carla Witte. Ze hebben het gevoel dat de klacht nog
steeds niet is opgelost. U kunt hierbij denken aan het gedrag of een
beslissing van een teamlid of aan ongewenste omgangsvormen
zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie of geweld. Dus
klachten met een meer structureel karakter of ernstige
gebeurtenissen.
In dit geval kunt u contact opnemen met een van ons. U kunt uw
verhaal kwijt en vindt bij ons een klankbord. We kunnen met u
kijken wat mogelijke vervolgstappen zijn. U kan ervan uitgaan dat
er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met uw klacht.
Klachtencommissie
Het kan gebeuren dat u er niet uit komt, ook niet met hulp van ons. Er kan dan een officiële klacht
ingediend worden bij een onafhankelijke klachtencommissie. Hierbij kunt u ondersteuning krijgen
van een van ons. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.
Kinderen
Niet alleen ouders, maar ook de kinderen kunnen bij ons
terecht. Bijvoorbeeld wanneer een kind zich op de een of
andere manier niet veilig voelt of het gevoel heeft dat hij of zij
niet echt wordt gehoord.
Soms spelen er thuis dingen die niet fijn zijn. Wanneer uw kind
daar maar over blijft piekeren en daardoor op school niet bij
de les kan blijven, is hij of zij ook welkom. We kunnen dan
samen kijken op welke manier uw kind het beste geholpen kan
worden.

Preventie
Daarnaast houden we ons als vertrouwenspersonen bezig met preventie. De komende weken zullen
we in alle klassen aan de hand van een PowerPointpresentatie iets vertellen over de manier waarop
we een veilige school willen zijn. De kinderen krijgen te zien en te horen dat ze altijd terecht kunnen
bij een van ons als ze zich toch onveilig blijven voelen ondanks het feit dat ze dit hebben besproken
met hun juf of meester. Of wanneer ze het door omstandigheden liever met een ander dan de eigen
juf of meester bespreken.
Er wordt een afgesloten brievenbus neergezet waarin kinderen een ingevulde flyer kunnen stoppen
als ze willen praten, maar ze mogen ook een mail sturen of gewoon even binnenstappen bij ons.
Deze flyer krijgen ze mee na onze PowerPointpresentatie.
Het komende schooljaar willen we van ‘De Veilige School’ een speerpunt maken. Er is ons veel aan
gelegen dat alle kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig voelen op school. We houden u op de
hoogte. En natuurlijk bent u met uw vragen over bovenstaande altijd welkom.
Hanke Scholte hankescholte@lvbueren.nl
Mieke van den Brandhof miekevandenbrandhof@lvbueren.nl

Kindercollege - Hoe bestuur ik een robot?
Maandag 3 april 2017 van 16:00 tot 17:00
Bibliotheek Zetten. Kosten: gratis
Voor nieuwsgierige kinderen zijn er in de bieb echte
kindercolleges. Leuke onderwerpen waar kinderen van 7
tot 12 jaar gratis van
kunnen smullen. Van
uiteenlopende
beroepen tot het besturen van een robot. Natuurlijk is er
ruimte om brandende vragen te stellen.
Heb je wel eens een robot zien dansen? Dat kan hij niet uit
zichzelf, iemand heeft hem dat aangeleerd. Maar hoe doe je
dat? Hoe werkt een robot? In de bieb kun je kennismaken met
ons eigen biebrobot, en misschien kun je hem zelfs wat
aanleren.
Nieuwsgierig geworden? Kom naar dit college en meld je aan
via zetten@obgz.nl.

